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Beslut
Fakultetsnämnden utser Jonatan Schytzer att jämte ordföranden ju-
stera dagens protokoll.

§ 2 Dagordningen

Beslut
Dagordningen godkänns.

§ 3 Meddelanden

Dekanus meddelar att:
- rektor beslutat om tillägg till verksamhetsplanen 2018, vilket för
vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap innebär
en förstärkning av forskningsanslagen till Juridiska fakulteten och
Fakulteten för utbildningsvetenskaper. Arbetet med områdets verk-
samhetsplan 2019 har redan inletts och fakultetens mål är att även i
den få en förstärkning av forskningsanslaget.
- Alumnidagen genomfördes den 16 maj, med bland annat ett semi-
narium om tiggeriförbud.

Prefekten meddelar att:
- Blå rummet kommer att renoveras i sommar. Arbetet startar andra
veckan i juni och ska vara klart innan höstterminen böljar.
- en paneldiskussion om studenters arbetsmiljö anordnades i april.
- hon i egenskap av föreståndare för intendenturen vid Gamla Torget
deltagit i ett möte med universitetsdirektören, där det bland annat in-
foimerades om en förestående IT-samordning.
- vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap höll ett
prefektmöte den 17 maj, där man gjorde en riskanalys för hela verk-
samheten. Bland de risker som identifierades var byten av datasy-
stem det som både ansågs vara störst och få allvarligast konsekven-
ser.

Prodekanus, tillika ordföranden i forskningsutskottet, meddelar att:
- två disputationer har hållits de senaste veckorna, nämligen Linus
Jacobsson och Lars Karlandes. Ytterligare två är planerade innan
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terminens slut: Sabina Hellborg 25 maj och Jon Bergman 30 maj.
- arbetet med årets doktorandantagning fortskrider: intervjuer har
genomförts och ett beslutsmöte hålis den 24 maj.
- utvärderingen av forskarutbildningen går framåt, i slutet av denna
vecka ska underlaget skickas till granskningsgiuppen.
- hon vid ett möte med Internationaliseringsrådet nyligen lick infor-
mation om antagningsförberedande kurser för utländska betalstu-
denter, ett så kallat Pathway progr~an~me, som upprättats av Jönkö-
ping University AB. Detta skulle kunna vara av intresse för Juri-
dislca fakulteten med tanke på de internationella masteiprogrammen.

Utbildningsledaren meddelar att flera nya system kommer att infö-
ras ungefär samtidigt i höst, vilket kommer att medföra utmaningar:
Ladok 3, den nya läxplattformen Studium och det nya systemet för
digital examination.

Eric Bylander meddelar att studenter från fakulteten ännu en gång
har vunnit Svenska Juridiska Mästerskapen.

Från Juridiska Föreningen meddelas att Anna Liliebäck valts till
ordförande för nästa läsår och att Morgan Ödman blir ny ordförande
i Studierådet.

Från Anna-Sara Lind meddelas att:
- Impact of Religion haft konferens för att fira 10 år av mångveten-
slcaplig forskning. Medarbetare från fakulteten bidrog med viktiga
insatser.
- den 3 maj stod fakulteten värd för en workshop med forskare från
Tartu, som hon själv och Bengt Domeij ordnade med bistånd av
Andreas Kotrios och Johanna Chamberlain.

§ 4 Rapport från översyn av riktlinjerna för excellent lärare

Torbjörn Ingvarsson har haft fakultetsnämndens uppdrag att göra en
översyn av riktlinjerna för• antagning som excellent lärare. Våren
2017 presenterade han en rapport för fakultetsnämnden, som då
uppdrog åt honom att lägga fram ett förslag till revidering av rilctlin-
jerna, först för Utbildningsutskottet och sedan för fakultetsnämnden.
Förslaget behandlades i Utbildningsutskottet den 30 januari i år.

JURFAK 2016/17
Föredragande:
Torbjörn Ingvarsson
Bilaga:
2018-OS-21 § 4
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Torbjörn Ingvarsson presenterar ett förslag till reviderade riktlinjer.

Diskussion.

Beslut
Fakultetsnämnden beslutar revidera riktlinjerna för antagning som
excellent lärare enligt framlagt förslag, med några smärre juste-
ringar som införs vid sittande bord.

§ 5 Uppföljning av Juridiska institutionens ekonomi JURFAK 2017/94
Föredragande:

Införandet av universitetets nya ekonomisystem vid årsskiftet vållar 
p~'efekten

fortfarande problem med att generera rapporter över det ekonomiska
utfallet. Det underlag prefekten har för budgetuppföljningen bygger
därför delvis på antaganden, men ser överlag ganska positivt ut. Det
totala utfallet per den 30 april ser, även med bidragsforskningen
borträknad, ut att bli lite över noll. De främsta orsakerna är lägre
personalkostnader och något lägre lokalkostnader än budgeterat.

§ 6 Inrättande av Nordiskt masterprogram i miljörätt JUxFAK 2018/34
Föredragande:

Förslag har framlagts om iruättande av Nordiskt magisterprogram i 
Utbildningsledaren
Bilaga:

miljörätt. Programmet är ett samarbete med Norges arktiska univer- 2018-05-21 § 6
suet (Tromsö) och University of Eastern Finland (Joensuu) och har
erhållit bidrag från Nordiska ministerrådet.

Beslut
Fakultetsnämnden beslutar föreslå rektor att inrätta nordiskt magis-
teiprogram imiljörätt. Nämnden beslutar vidare, under förutsättning
av rektors inrättandebeslut, att fastställa den föreslagna utbildnings-
planen för programmet samt delegerar till utbildningsledaren att
göra eventuella nödvändiga mindre justeringar i underlaget.

§ 7 Inrättande av kandidatprogram: Lantmäteriprogram, juridisk JURFAK2o18/35

inriktning Föredragande:
Utbildningsledaren
Bilaga:

Förslag har framlagts om inrättande av kandidatprogram: Lantmäte- 2018-05-21 § 7
riprogram, juridisk ituiktning.
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Beslut
Falcultetsnämnden beslutar föreslå rektor att iruätta Lantmäteripro-
gram, juridisk inriktning. Nämnden beslutar vidare, under förutsätt-
ning av rektors inrättandebeslut, att fastställa den föreslagna utbild-
ningsplanen för programmet samt delegerar till utbildningsledaren
att göra eventuella nödvändiga smärre justeringar i underlaget.

§ 8 Ansökan från JD Vicki Paskalia om antagning som docent iför- UFv-PA 2017/2405

valtningsrätt Föredragande:
Dekanus
Bilaga:

Sakkunniga i ärendet har varit professorerna Jan Fridthjof Bernt, 2018-05-21 § s
Bergen, och Kusten Ketscher, Köpenhamn. Båda sal~lcunniga har
funnit att Paskalia uppfyller kraven för docentur. Rekiyteringsgrup-
pen har vid sammanträde den 14 maj 2018 tillstyrkt Vicki Paslcalias
ansökan.

Diskussion om ämnesbeteckningen för docenturen.

Beslut
Fakultetsnämnden beslutar anta Vicki Paskalia som docent i förvalt-
ningsrätt.

§ 9 Ansökan från JD Magnus Strand om antagning som docent i UFV-PA 2017/4440

europarätt Föredragande:
Dekanus

Sakkunniga i ärendet har varit professorerna Johan Lindholm,
Bilaga:
2018-os-21 § 9

Umeå, och Ulf Bernitz, Stockholm. Båda sakkunniga har funnit att
Strand uppfyller kraven för docentur. Rekryteringsgruppen har vid
sammanträde den 14 maj 2018 tillstyrkt Magnus Strands ansökan.

Beslut
Fakultetsnämnden beslutar anta Magnus Strand som docent i euro-
parätt.

§ 10 Tider för sammanträden höstterminen 2018 Föredragande:
Dekanus

Ärendet bordläggs.
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